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Čtvrtletník Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizace, ročník X., číslo 3., září 2017

HEJTMAN
VE
ČTYŘLÍSTKU
Návštěva hejtmana
Moravskoslezského kraje, prof.
Ing. Ivo Vondráka, CSc. u nás ve
Čtyřlístku byla opravdu
historickou událostí, neboť to
bylo vůbec poprvé, kdy mezi nás
nejvyšší představitel kraje
zavítal. Stalo se tak v souvislosti
s převzetím osobní záštity pana
hejtmana nad letošním ročníkem
koncertu Všechny barvy duhy,
kdy pan hejtman navíc projevil
zájem poznat naši organizaci
takříkajíc „zblízka“. Stalo se tak na sklonku prázdnin, 23. srpna. Vzácného hosta při
jeho návštěvě doprovázela vedoucí odboru kanceláře hejtmana kraje, paní Mgr. Klára
Janoušková, M. A.

Na půdě Čtyřlístku přivítal hosty ředitel organizace, PhDr. Svatopluk Aniol, který je seznámil
s charakterem naší organizace i změnami, jimiž v posledních několika letech Čtyřlístek prochází
a provedl je několika jeho
zařízeními. Oblast sociálních
služeb jej obzvlášť zajímá,
neboť je v současné době
aktuálním tématem nejen
v politice. Nutnost podpory
těchto
služeb
je
jak
z hlediska financování, tak
personálního zajištění, na
pořadu dne. Pan hejtman
se proto živě zajímal o dění
v naší
organizaci,
která
prochází
transformačním
procesem, jehož výsledkem
má být během několika málo
let podstatné zkvalitnění
poskytované sociální péče.
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První kroky našich hostů vedly do Centra pracovní činnosti, kde si pan hejtman vlastnoručně
vyzkoušel některé pracovní aktivity, jimž se tady klienti věnují. Zkusil si, jak se tkají koberce na
tkalcovském stavu, vyzkoušel si i pletení košíku z papíru a složil velkou poklonu širokým dovednostem
klientů. Však jej také na závěr jeho návštěvy pohostili i vlastnoručně vyrobeným kakaovým zákuskem,
který chutnal výborně. Na závěr své návštěvy převzal pan hejtman z rukou Adélky Sadílkové a Kamila
Čujka upomínkové dárky, jež vznikly ve zdejších dílnách.

Pan hejtman si také prohlédl část Domova Barevný svět – oddělní ve 3. patře domova a vyslovil
obdiv všem zaměstnancům, kteří o naše klienty pečují. Svou návštěvu ve Čtyřlístku zakončil setkáním
s klientkami jednoho z chráněných bydlení Čtyřlístku v Bronzové ulici ve Slezské Ostravě.
Všichni se těší na další setkání s panem hejtmanem, který převzal nejen záštitu, ale také přislíbil
osobní účast na letošním XI. ročníku koncertu Všechny barvy duhy.

BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: MARTIN FRYČ a autorka

RYTMY
„NAD
OBLAKY“
V pavilonu A olomouckého
výstaviště Flora se
uskutečnil 19. září finálový
galakoncert osmého
ročníku celostátního
multižánrového festivalu
Nad oblaky aneb Každý
může být hvězdou
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s vyhlášením vítězů tohoto soutěžního festivalu určeného lidem se zdravotním
postižením. Letos navíc, kromě tradičních kategorií – zpěvu, malbě, digitální fotografii
a videa, nabídl festival zapojení do nové hudební kategorie. Využili jsme tedy této
příležitosti a přihlásili do soutěže naši hudební skupinu Rytmy. A byla to šťastná
volba!
„Stále máme z čeho vybírat, z čehož mám
velkou radost. Nejenže se přihlásili noví
účastníci, ale oslovili jsme i ty, kteří si nejsou
jisti zpěvem, ale umí hrát na nějaký hudební
nástroj. Objevili jsme další možnost zapojení
většího okruhu soutěžících,“ svěřila se
ředitelka pořádající společnosti ProMancus
o.p.s., paní Mgr. Simona Součková. Z bezmála
čtyřicítky přihlášených zdravotně postižených
zpěváků, muzikantů a hudebních skupin z celé
České republiky, vybrala odborná porota, jejíž
patronkou je od počátku festivalu paní Kateřina
Kornová, třináct finalistů, mezi nimiž byla také
naše skupina Rytmy. Z Olomouce jsme si
nakonec odváželi nejen pohár a diplom za
účast, ale také krásné 2. místo a další pohár.
Skladba Sofie, kterou se Rytmy v Olomouci
představily, strhla publikum k bouřlivému

potlesku a některé dokonce přímo zvedla ze
židlí.
Prvenství v letošní soutěži Nad oblaky
vybojovala osmiletá nevidomá Sylva Kielarová,
která je žákyní ostravské Lidové konzervatoře
a Múzické školy a na třetím místě za našimi
Rytmy skončili další reprezentanti této školy –
Terezka Muroňová a z koncertů Všechny barvy
duhy nám dobře známý hráč na klávesy Martin
Havel ze třídy Mikuláše Ďurka, jenž se svými
žáky na galakoncertu také spoluúčinkoval. Lze
říci, že Ostravané letošnímu ročníku festivalu
Nad oblaky opravdu vévodili, neboť kromě
našich Rytmů, muzikantů z ostravské Lidové
konzervatoře a Múzické školy tady letos
poprvé bojovala o některou z festivalových cen
také výborná kapela Mentallica z ostravské
neziskové organizace Naděje pro všechny.

Nejsilněji

a poslali své dílo do soutěže. Proto zveme na
galaprogram všechny, aby nasáli úžasnou
atmosféru, prohlédli si výstavu, poslechli
účinkující a případně i navázali přátelství
s dalšími
účastníky
napříč
celou
republikou,“
vzkázala
kmotra
festivalu,
Kateřina Kornová všem, kteří se do něj zapojili.
Také naše Centrum pracovní činnosti obeslalo
výtvarnou část soutěže Nad oblaky kresbami
Adélky Sadílkové a Kamila Čujka, kterým jsme
velmi drželi palce. Konkurence však byla
mnohem silnější a bylo jasné, že sochař

zastoupenou je v soutěži Nad
oblaky již tradičně výtvarná část, rozdělená do
několika kategorií, do níž se přihlásilo 140
zájemců o postup do TOP skupiny, z níž
porotci vybrali první tři nejlepší v každé
kategorii až v průběhu koncertu. Oceněno bylo
i sedm
kolektivů.
Patronem
výtvarné
a fotografické soutěže byl známý český sochař
a malíř Kurt Gebauer, jehož díla jsou
zastoupená také u nás v Ostravě. „Odměnu
zaslouží všichni, kteří věnovali čas i svůj um

3

a malíř Kurt Gebauer a další členové poroty,
měli při výběru těch nejlepších opravdu těžkou
práci. To, že jsme v této kategorii letos
neuspěli, nám však nemohlo zkalit radost nad
tím, že Rytmy dobyly jednu z nejvyšších příček
hudební soutěže.
„Slova psaná ani vyřčená nemohou
dostatečně přiblížit atmosféru plnou radosti,
nadšení i štěstí. Šířit myšlenku, že každý může
být hvězdou, může každý, kdo svět
handicapovaných vnímá jako svůj vlastní,“
dodala paní Kateřina Kornová. A my sami?
Rozhodně jsme své cesty do Olomouce
nelitovali. Byla to další cenná zkušenost a my

odjížděli šťastní o to víc, že takový úspěch
hned napoprvé málokdo očekával.
Letošní festival Nad oblaky se uskutečnil
pod záštitou Asociace krajů České republiky,
záštitu dále propůjčili hejtmani Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk, Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák a Pardubického kraje Martin
Netolický.
Generálním
partnerem
byl
Olomoucký kraj, dále přispěly Jihočeský kraj,
Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, Zlínský
kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj,
Ústecký kraj, Kraj Vysočina a Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

MÁME ZÁŽITKOVÝ CHODNÍK!
Nikdo z nás už nepamatuje dobu, kdy boty byly velkou vzácností
a jejich nošení se odvíjelo od majetkových poměrů – ti chudší je téměř neznali,
ostatní je používali jako ochranu svých nohou a později i jako zdroj parády.
Koho by napadlo, že jednou přijde doba, kdy se lidé k chůzi bez bot opět vrátí,
a to dokonce dobrovolně? Zjistili totiž, že občasná chůze naboso může být nejen
velice příjemná, ale jak odborníci jistě potvrdí, i zdravá.

Proto jsme se rozhodli, že tento
příjemný
pocit
zprostředkujeme
i našim klientům. S nadšením jsme
přivítali návrh postavit na zahradě
našeho zařízení tzv. zážitkový
chodník pro bosé nohy (více
Informací na www.bosaturistika.cz).
Se samotnou realizací už to bylo
horší… Čekalo nás hodně práce, ale
jak se ukázalo, nebyli jsme v tom
sami, což nám dodalo elánu
a energie. Samotného výkopu se totiž
rádi a bez velkého rozmýšlení ujali
členové spolku Royal Rangers (více
informací na www.royalrangers.cz)
pod vedením pana Marka Bužgy. Na
výkopu si opravdu „mákli“. Ukázalo se
totiž, že pod drny udržovaného
trávníku nebyla kvalitní zemina, ale
stavební suť…
S obrubníky samotného chodníku
nám pomohli naši páni údržbáři.
Opracovali kulatinu, jíž jsou obrubníky
vytvořeny. Zbavili ji kůry a různých
výrůstků a zabránili tím tomu, aby se budoucí uživatelé zážitkového chodníku jakkoli poranili.
Kulatina ohraničuje nejen samotný chodník, ale i jednotlivá pole chodníku. Jeho dno tvoří fólie,
která brání možnému prorůstání trávy a plevele. „Nejpříjemnější“ prací bylo vyplnit jednotlivá pole
různorodým materiálem (pískem, štěrkem, oblázky, kameny, příčnými pláty nařezané kulatiny,
šiškami…), který jsme nejdříve museli zakoupit, přivézt, přenést, posbírat… Na zakoupení materiálu
jsme využili penízky z finančního daru, který nám na volnočasové aktivity věnovala firma GAMIN.
Práce bylo víc než dost, ale ukázalo se, že nadšení a dobrá nálada všech, kteří se do stavby
zážitkového chodníku zapojili, byly silnější! Jistě tomu napomohlo i to, že do samotných prací se s vervou sobě vlastní - přidali i naši klienti, a to zdaleka ne jen ti starší…
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Jedním
z prvních
návštěvníků
zážitkového
chodníku na Jandově byl pan ředitel. Jeho vzhledem
byl určitě mile překvapen. Po slavnostním otevření už
bude záležet jen na nás a našich klientech, jak
budeme chodník využívat. Věříme, že se stane
nedílnou součástí zahrady našeho „domečku“,
a děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na jeho
vzniku.
Za pracovníky Domova Jandova:
MARTIN POBOŘIL

Nový altán pro
„Barevný svět“
U nás ve Čtyřlístku se stále něco děje
a mohou to být i zdánlivé maličkosti,
které udělají radost klientům
i zaměstnancům.

potlesku všech přítomných tak oficiálně
otevřela zbrusu nový altánek pro klienty
Domova Barevný svět, kteří v poklidu této naší
krásné zahrady mohou trávit volný čas na
čerstvém vzduchu. Mezi první návštěvnice
altánku patřila paní Emilka Balážová z Domova
Hladnovská, k níž se později přidali také
ostatní klienti,
kteří se na tu
krásu
přišli
podívat
a
posedět
v novém
altánku.
Krásné
počasí
však
lákalo
spíše
ven,
do
zahrady, kde už
se na ohništi
rozžehl oheň,
a
zavoněly
opékané párky.
Reprodukovaná
hudba
zvala
k tanci, a tak si
každý
na
zahradě užíval
svůj díl radosti
z tohoto
příjemného dne. Firmě TP Interiér patří náš
velký dík za skvěle odvedenou práci, protože
nový altánek se nepochybně stane jednou
z nejoblíbenějších součástí zahrady Domova
Barevný svět, ať už venku prší nebo svítí
sluníčko...
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

A tak se stalo, že se v krásnou zahradní
slavnost proměnilo 29. srpna oficiální otevření
nového zahradního altánu, který pro klienty
Domova Barevný svět vyrobila firma TP
Interiér pana Petra Tulajdana z Ostravy. Kdo

mohl, ať už pěšky, v pojízdném křesle anebo
v „kočárku“, přišel v odpoledních hodinách do
zahrady, kde už začínaly vonět grilované
klobásky a párečky jako součást odpoledního
„rautu“ spojeného s otevřením altánku.
Paní Bc. Michaela Šarmanová, DiS. se ujala
slavnostního přestřižení pásky a za nadšeného
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ČTYŘLÍSTEK NA CESTÁCH

Vlakem za
poznáváním okolních
měst
Až dosud jsme s klienty zdejšího domova jezdili
vlakem převážně jen v rámci Ostravy. Inspirací
pro využití vlakové dopravy k poznávacím
výletům po širším okolí se stala příležitostná
cesta do blízkého Bohumína a získání několika
důležitých poznatků v tamním nádražním
informačním centru. A odtud byl už jen krůček
k nápadu zorganizovat nyní tak oblíbené
vyjížďky.

Pro začátek jsme se vypravili v září právě do tohoto
příhraničního města, které za několik dekád prošlo
překvapivou revitalizací a návštěvníkům má co
nabídnout. Vybírali jsme z několika vhodných termínů,
aby se postupně dostalo na všechny zájemce nejen z řad
chodících, ale zejména vozíčkářů. K tomuto účelu jsme
v předstihu zajistili příslušnou asistenční službu ve
vhodně zvolených spojích, kde disponují soupravami pro
jejich přepravu i proškoleným drážním personálem.
Z bohumínského vlakového nádraží jsme se vydali na
pěší průzkum přilehlého centra a náměstí, kde jsme
nakoupili nezbytné občerstvení pro další cestu. Poté
jsme už zamířili do nedalekého parku Petra Bezruče,
plného atrakcí a možností k naplnění volnočasových
aktivit. Postupně jsme prošli Mauglího rančem, prohlédli
jsme si mini zoo, hobby sportovní centrum a došli až
k rozhledně. Tento osmipatrový objekt včetně kavárny a
infocentra, je zcela bezbariérový s velkou prosklenou
vyhlídkou. Odtud se již otevírá pohled nejen na celé
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Prázdninové
výpady
z Bronzové…
My, klientky Chráněného bydlení
Bronzová, jezdíme na výlety rády.
V červenci jsme se rozhodly, že se
znovu podíváme do Rožnova pod
Radhoštěm, kde se 15. července
uskutečnila „Pekařská sobota“.
Protože jsme se této události
zúčastnily i v minulosti, věděly
jsme, co nás čeká.
Dřevěné městečko v Rožnově
bylo plné stánků s pekařskými
výrobky,
které
jsme
mohly
ochutnávat. Jak už to bývá, některé
pekařské výtvory nám chutnaly
více, jiné méně. Po ochutnávkách
jsme dostaly chuť na kafíčko
a něco na zub, a proto jsme zašly
do zdejší cukrárny, kde jsme si
každá podle své chuti nějakou tu
dobrotku vybrala. Potom jsme jen
tak, pro jistotu, abychom nějaký
stánek
nevynechaly,
obešly
městečko ještě jednou. To už se
však blížilo poledne, a proto jsme
se vydaly do Rožnova, najít
restauraci, kde se dobře vaří,
abychom poobědvaly. Po obědě již
nastal čas vydat se zpátky domů.
Cestou na autobus jsme potkaly
obchod se suvenýry, kde jsme si
koupily něco na památku. Domů
jsme se vrátily unavené, ale
spokojené.
Na další výlet jsme se vydaly
13. srpna. Naše cesta sice vedla
jen do Havířova, ale i tak se nám
výlet líbil. Ráno bylo docela
chladno, a tak jsme oblékly
svetříky, které jsme už k poledni
odkládaly do baťůžků. Cestou na
autobus začalo jemně pršet, ale ani
to nás neodradilo. Nakonec se
krásně vyčasilo a zasvítilo sluníčko.
V Havířově jsme se prošly kousek
po Hlavní třídě a pak po Nábřeží až
ke Kotulově chalupě. Samozřejmě
jsme si zašly do cukrárny na
kafíčko a na nějakou tu sladkost,
v poledne pak na dobrý oběd. Po
obědě byl již čas na návrat domů.
I tento výlet se nám líbil, večer
jsme byly unavené, ale opět
spokojené.
Klientky Chráněného bydlení

město, Beskydy i přilehlé polské území, ale též na blízký aquapark, squash centrum a další
sportoviště včetně klidových zón k odpočinku, relaxaci i zábavě.
Zatím se uskutečnily jen dvě takové výpravy vlakem. Pokud nám počasí dovolí, plánujeme ještě
další jízdu do Bohumína. A máme v úmyslu navštívit ještě postupně i jiná města regionu. V hledáčku
našeho zájmu je např. obhlídka Letiště Leoše Janáčka v Mošnově anebo snad i návštěva vzdálenější
Olomouce. Tak šťastnou cestu!
Text a foto: BRONISLAVA HONYSZOVÁ
aktivizační pracovnice Domova Třebovice

PUTOVÁNÍ ZA KLIMKOVICKÝMI STUDÁNKAMI
V úterý 8. srpna jsme se vypravili na výlet do Klimkovic.
Tentokrát nebyly naším cílem světoznámé lázně, ale centrum městečka se svými
krásami.

Nejdříve jsme si prohlédli zámek,
v němž sídlí nejen informační
centrum a představenstvo obce, ale
je zde i fotografická expozice
věnovaná historii města Klimkovic.
Hned na zámku se s námi dal do řeči
kapelník
místního
dechového
souboru Veselka, který nám nadšeně
vyprávěl o historii města i jejich
kapely a ukázal nám zkušebnu.
Neodolali jsme a vyzkoušeli si
alespoň ten největší buben.
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Ale bubnovat jsme opravdu nepřišli, a tak
jsme po chvíli vyrazili do zdejšího parku Petra
Bezruče, jehož součástí jsou dva rybníky.
Procházka ve stínu stromů byla velmi
příjemná. Dáša myslela i na zvířátka a vzala
s sebou rohlíky, kterými jsme nakrmili kačeny
i ryby. Moc jsme se nasmáli, když si kousky

všechno se zasloužili hlavně místní lidé
a zejména Skauti, kteří v roce 2015 okolí
studánek i je samotné vyčistili a zpřístupnili
veřejnosti v rámci turistického okruhu.
Pokochali jsme se ještě pohledem na
hladinu rybníka a zašli se maličko občerstvit do
zámecké restaurace. Po obědě jsme navštívili
další
z městských
studánek
–
Studánku Habrová.
U té jsme obdivovali
dřevěné sochy dětí
a posadili se na
obrovskou dřevěnou
lavici. Ve stínu jsme
chvíli
odpočívali
sledováním
okolní
přírody
a nakonec vyrazili
zpátky přes náměstí
na
autobusovou
zastávku.
Celý den se nám
vydařil. Měli jsme
ohromné štěstí, že
jsme potkávali samé
milé,
ochotné
a usměvavé lidi,
a tak si to mohli
Xenie Sikorová i Toník Číž z Domova Barevný
svět pořádně užít.
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
a DAGMAR DROBÍKOVÁ
Domov Barevný svět

rohlíků navzájem kradly a bojovaly o ně.
U rybníka jsme také našli první z městských
studánek – Lihovarskou studánku. Studánek je
v okolí Klimkovic celkem šest, ale jen dvě
z nich jsou blízko centra města. Všechny
studánky jsou opravené a krásně čisté. O to

Na výletě za květinami
i do Zoo
Za mírně zataženého počasí jsme z Chráněného bydlení
Martinovská vyrazili 19. srpna na výlet za faunou a florou do
Olomouce. Všichni klienti i jejich doprovod byli natěšení,
protože většina z nich v Olomouci ještě nikdy nebyla
a kdo byl, věděl, že na nás čekají úchvatné zážitky.

Když jsme vystoupili z vlaku, vydali jsme se na výstaviště Flora. Tam
zamířila v tento den i většina obyvatel Olomouce a jejího okolí. Z té nádherné podívané se nám až
zatočila hlava. Mnoho krásných květin, ale také barev. A ta vůně! A ochutnávky! Jen kdyby se nám
neztratil Honzík Sotona. Pořád byl s námi a najednou je pryč. Naštěstí jsme ho za chvíli našli, neboť
čekal u vstupní brány, jak jsme se předem domluvili, kdyby se náhodou něco takového stalo. A tak
všechno dobře dopadlo.
Naší druhou zastávkou byla olomoucká Zoo na Kopečku. Viděli jsme tygry, slony, žirafy, vlky,
medvědy, opice a mnoho dalších zajímavých zvířat. Sice trošku mrholilo, ale to nás rozhodně nemohlo
zlomit. Dobrá nálada nám vydržela po celý den! Krásně jsme si to užili a už se těšíme na další výlet.
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A jak popsala své zážitky jedna z našich
klientek – Aneta Vráblíková? Vyjádřila vše těmito
slovy: „Mohly sme taky setkat a vydet ruzne
kvetiny . A taky sme se mohli vyskoušet
sladkoučky med ruzne druhy a moc byli dobry. A
taky sme se mohli podivat na ruzne veci krasne
ktere prody ruzne vodopady i stromy i sme mohli
videt našivit taky se podivat na ruzne Masožrave
Kvetiny a ruzne rostyniny i zahraky . a potom sme
vydeli taky ruzne Stanky ktere se mohly očerstvit .
jeli taky i Vlačkem ktery nas dovezl do Olomouce
do zoo tam jsme mohli vedet krasne zvyrata i
ruzne druhy a meli jsme taky cas na prestavku na
kterou jsme čekali pak jsme vyrazili na Vlaček
děkujeme za krasny vylet a zas přiste. zdravime
všechny ze Zoo Olomouc . Slony i tygri Žafi.
děkujeme moc ..“
Text a foto: KATEŘINA JEDLIČKOVÁ
Chráněné bydlení Martinovská

Za poznáním a kulturními tradicemi
Ve čtvrtek 24. srpna letošního roku se uskutečnil celodenní výlet deseti klientů
Domova Třebovice do Rožnova pod Radhoštěm. Za slunečného dopoledne jsme mířili
za poznáním způsobu života našich předků a tradic někdejšího Valašska.

Na
odstavném
parkovišti v bezprostřední
blízkosti Rožnova, jsme se
vzhledem
k rozdílným
délkám
obou
prohlídkových tras – buď
do Valašské dědiny
a Mlýnské doliny, anebo
Dřevěného městečka –
rozdělili podle fyzických
možností jednotlivců do
dvou skupin. Po zhlédnutí
zajímavých a poučných
míst z naší vzdálenější i
docela nedávné historie,
jsme se postupně sešli
v tamním skanzenu, kde jsme rovněž
poobědvali. Někteří výletníci si pak na zpáteční
cestu zakoupili místní speciality.
Návštěvu Valašského městečka v Rožnově
jsme zakončili společnou procházkou po

rožnovském
parku.
Autobusem
naší
organizace jsme se v odpoledních hodinách
vrátili zpět do Třebovic. Dojmy účastníků
zájezdu předčily veškerá očekávání.
Za kolektiv: BRONISLAVA HONYSZOVÁ
aktivizační pracovnice Domova Třebovice
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„Jandovka“ v Karlově
Studánce
Poslední prázdninový víkend byl tady a my se rozhodli,
že si jej naplno užijeme a vyrazili jsme na celodenní výlet do
krásného prostředí v Jeseníkách, do Karlovy Studánky.
I když nebylo „ideální“ počasí, výlet jsme si s dětmi dokonale
užili. Prošli jsme se lázeňskou kolonádou, navštívili jsme
prodejnu s oplatkami, které jsme samozřejmě zakoupili
i
dětem.
A
jelikož
jsme
cestou
míjeli
také cukrárnu, řekli jsme si, že si ten dnešní den pěkně
osladíme a zastavili jsme se v ní. Po dobrém zákusku jsme
navštívili dětské hřiště, kde měly děti možnost se pořádně
vyřádit a pak jsme si odpočinuli na lavičce u malé fontánky.
Při zpáteční cestě k autu jsme se kochali pohledem na
nádherný vodopád. Výlet jsme si i přes ne příliš dobré
počasí užili se vším všudy a tak jsme zakončili poslední
prázdninový víkend.
PAVLA BERGEROVÁ
Domov Jandova

Výšlap
na Emu
Byl slunečný den, tak táhlo nás
to ven.
Na haldu Ema jsme vyšlapali,
Tam dobrou svačinku si dali,
odměnou výhled na Ostravu
nám byl,
zvolili jsme si krásný cíl.
Vesele se nám vracelo zpátky,
nožky nebolely – výlet to byl
krátký.
Malá Parta
a MONIKA GOMOLOVÁ
pracovník v sociálních službách - Centrum pracovní činnosti
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KULTURA

Všechny barvy duhy
2017
Čas neuvěřitelně kvapí a už klepe na dveře jedenáctý
ročník našeho tradičního koncertního projektu Všechny
barvy duhy, do něhož se pravidelně zapojují jak klienti, tak
naši zaměstnanci. Je potěšitelné, že i přes veškeré změny,
probíhající v rámci transformace naší organizace, zájem
o „Barvy“ neslábne.

V programu letošního koncertu účinkují klienti téměř všech
zařízení Čtyřlístku, ať již jako členové souboru Rytmy, bez něhož jsou
tyto koncerty dnes již nemyslitelné, tak v samostatných vystoupeních.
Těšíme se na klienty Domova Jandova, kteří „nesou svou kůži na trh“
vystoupením „Sunny holiday – Slunečná dovolená“, jež jistě vnese do
řad diváků potřebnou dávku radosti a dobré nálady, letní atmosféru
nepochybně navodí i překvapení z Chráněného bydlení Třebovice
nazvané „Akvabelisté na suchu“ a již zmíněný soubor Rytmy. Po
několikaleté přestávce se na „prkna, která znamenají svět“ vrací
autorským vystoupením klienti Centra pracovní činnosti pod názvem
„Putování bílé kočičky“, za nímž stojí nápady zdejší sociální

Návštěva
ostravské
ZOO
Začal nový školní rok, a tak
jsme dětem chtěli zpříjemnit
nové období. Rozhodli jsme
se tedy, že 7. září navštívíme
ZOO v Ostravě. Po obědě
jsme se rozjeli s dětmi po
vlastní ose MHD směr
Ostrava - Michálkovice. Při
vstupu do Zoo jsme zahlédli
plameňáky, dravce a dětský
koutek s kozami
a sudokopytníky. Cestou jsme
se zastavili u stánku a dětem
zakoupili hranolky s kečupem.
Po malém občerstvení jsme
pokračovali v prohlídce
směrem k pavilonu opic,
papoušků, hadů, hrochů
a také k očekávanému
výběhu slonů. Ti se ovšem
nenacházeli venku, ale
v pavilonu, a tak jsme se šli
podívat za nimi dovnitř. Děti
se těšily na nejmenší
přírůstek, malé slůně, které
se stále tulilo ke své sloní
mámě. Pak jsme pokračovali
v prohlídce zahrady, až jsme
došli na její konec, kde na
nás už zpovzdálí vykukovaly
žirafy.
Čas nám tak rychle uplynul,
že jsme se ani nenadáli
a museli jsme se vydat na
zpáteční cestu k východu.
Prohlídka Zoo se dětem líbila,
hlavně nový sloní přírůstek,
a proto se za ním na jaře
vydáme znovu a budeme se
těšit, jak to slůně povyrostlo.
JAN POLHOŠ a PAVLA
BERGEROVÁ
Domov Jandova

pracovnice Evy Lorencové.
V bohatém programu koncertu budou opět účinkovat studenti
Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, členové Bílé
holubice, jako hosté „odjinud“ se u nás poprvé představí členové
cenami ověnčeného tanečního souboru Lucarino Dance z Centra sociální pomoci Litoměřice a nám již
dobře známí baristé z Mental Café. Do Ostravy se po dvou letech vrací vynikající polská zpěvačka
Angela Wawrzyk, vítězka celostátního polského soutěžního festivalu Zaczarowana Piosenka z roku
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2015 a letošním patronem všech účinkujících bude zpěvák Michal Hrůza se svou Kapelou Hrůzy.
Máme velkou radost, že také letos budou koncert svým slovem doprovázet herci Pavla Dostálová a
Jiří Sedláček a že se režie opět ujal Ilja Racek, ředitel Slezského divadla v Opavě.
Jak jsme se již zmínili na jiném místě, poprvé převzal záštitu nad koncertem Všechny barvy duhy
hejtman Moravskoslezského kraje, pan Ivo Vondrák a za našeho zřizovatele, statutárního město
Ostrava, převzal záštitu
náměstek
primátora
města,
pan
Michal
Mariánek. Koncert by se
samozřejmě
nemohl
uskutečnit bez finanční
podpory
Moravskoslezského kraje
a statutárního města
Ostravy.
Srdečně vás i všechny
vaše přátele a známé
zveme na letošní XI.
ročník koncertu Všechny
barvy duhy a věříme, že
se vám bude líbit, stejně
jako jeho předcházející
ročníky. A pokud vám čas
nebo pracovní povinnosti
nedovolí přijít se na
koncert podívat, věříme, že budete alespoň držet palce všem, kteří budou v pondělí 23. října prožívat
na jevišti Divadla Antonína Dvořáka své chvíle slávy…
O tom, jak to všechno dopadlo, budeme psát podrobněji v prosincovém vydání našeho časopisu.
BOHDANA RYWIKOVÁ
Fota: WERNER ULLMANN

Ve dnech 19. - 22. července se tři klienti Chráněného bydlení Třebovice - Dagmar
Kubišová, Pavel Halata a Michal Mazanec se svými doprovody zúčastnili hudebního
festivalu Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovic. Byli jsme na festivalu úplně
poprvé. Start byl sice pro nás náročný, díky panujícímu horku a delšímu času k
odbavování u brány, ale stálo to za to!
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Doslova nás to dostalo: hudba, lidé
i atmosféra… Předem jsme měli
vybrané koncerty, které jsme chtěli
navštívit a podařilo se. Byli jsme na
koncertu Michala Hrůzy a jeho Kapely
Hrůzy,
Davida
Kollera,
Anety
Langerové a dalších zahraničních
interpretů. Podle nálady účastníků,
kdy se festival proměnil v jednu velkou
taneční párty, to byla velká nálož
energie. I my jsme „Tančili pro život“
a jako o život! Z hodnocení odborníků
víme, že se tu představila esa tzv.
world music i elektronické hudby.
Využili jsme i doprovodný program. Také jsme sledovali
velkoplošné vysílání České televize. Zastavili jsme se
u stánků s různorodým zbožím, které už tradičně patří
k tomuto festivalu – šperky, barevnými oděvy, klobouky
a šátky, drobnými suvenýry i hudebními dárky.
Potkávali jsme zajímavé lidi a známé osobnosti. Se
dvěma z nich se mohla Dáša i vyfotit – s herci Jirkou Mádlem
a Terezou Voříškovou. Ačkoliv se s mnohými muzikanty
a zpěváky, kteří přijali pozvání na letošní 16. ročník festivalu
Colours of Ostrava v našich médiích běžně nesetkáváme,
můžeme si i dnes pustit cédéčko, které jsme obdrželi ke
vstupence a zavzpomínat si. Už teď se těšíme na koncerty a
hudební festivaly, kterých je v Ostravě stále víc. Díky za to!
Za kolektiv Chráněného bydlení Třebovice:
LUCIE MRAČKOVÁ, VLADIMÍRA DOHNALOVÁ, HANA
ZÁBRANOVÁ a JANA NIEMCZYKOVÁ

FRANCIE I EXOTIKA Z ASIE VE ČTYŘLÍSTKU
Zážitek, který si odnesli naši klienti z vystoupení letošních hostů XX. ročníku festivalu
městských folklorních souborů s mezinárodní účastí Folklor bez hranic, lze popsat jen
jediným slovem: úchvatný! K nám do Čtyřlístku zavítaly letos 15. srpna dva soubory,
jež se letošního festivalu účastnily, a to taneční soubor Hsin-Lei Dance Company
z Taiwanu doprovázený hudebním souborem Jing Hua Music Ensemble a folklorní
soubor Lous Cadetouns z francouzské Nové Akvitánie. Téměř osmdesát tanečníků
i muzikantů z obou zemí doslova vyrazilo dech všem, kteří se na ně přišli podívat do
tělocvičny Domova Barevný svět, kde se jejich pohostinské vystoupení pro klienty
Čtyřlístku uskutečnilo.

Během

uplynulých let: hostovali u nás tanečníci
z Nového Zélandu, Indie, Mexika, Gruzie,
Ruska, Běloruska, Itálie, Polska, Chorvatska,
Slovenska… V letošním roce k nám přijeli
tanečníci
a
hudebníci
až
z Taiwanu
a nepochybně patřili k těm nejexotičtějším

uplynulých dvaceti let, po která
festival Folklor bez hranic v Ostravě existuje,
zavítali k nám do Čtyřlístku jako účinkující
v rámci festivalu hosté z nejrůznějších končin
světa. Jen namátkově si připomeňme pár
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a nejvzdálenějším, jaké jsme kdy u nás hostili,
snad jen s výjimkou tanečníků z Nového
Zélandu.
Taiwanci nám předvedli zcela
unikátní taneční kreace, čerpající jak z dávné
čínské historie, tak z taiwanského či
aboriginského folkloru. Vedle křehkosti,
ladnosti a krásy taiwanských tanečnic uchvátily

ke specifikům této části Francie. Jejich
bravurní pohyb, „tanec“ na chůdách,
doprovázený skoky i poskoky, vyvolával
bouřlivý potlesk diváků, jimž se až tajil dech
nad výkony všech „chůdařů“. Svým způsobem
to bylo rovněž unikátní vystoupení, protože
folklorní vystoupení s tancem na chůdách se

diváky i jejich překrásné kostýmy, hýřící
fantazií a barvami.
Zcela jiný, ale neméně atraktivní charakter
mělo folklorní vystoupení francouzských Lous
Cadetouns - „kadetů“ z Akvitánie, kteří se
věnují tradičnímu tanci na chůdách, jenž patří

opravdu jen tak nevidí.
Je třeba říci, že naši klienti i zaměstnanci
byli opravdu skvělým publikem a připravili
svým hostům (kromě upomínkových dárků, jež
vyšly z dílny Centra pracovní činnosti)
báječnou atmosféru. Na oba soubory budeme
samozřejmě dlouho a rádi
vzpomínat
a
děkujeme
organizátorům festivalu Folklor
bez hranic za to, že našim
klientům tento mimořádný zážitek
umožnili.
Text a foto: BOHDANA
RYWIKOVÁ
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STO
ZVÍŘAT
S RYTMY
Po tropických letních
vedrech nás tak trochu
zaskočilo počasí, které nás
přivítalo v Hradci nad
Moravicí, kde se měla naše
hudební skupina Rytmy
19. srpna poprvé setkat se členy kapely Sto zvířat – účastníky hudebního víkendu poprockového festivalu České hrady.cz a zároveň našimi patrony v charitativním projektu
Pomáháme fotografiemi. Do tohoto projektu jsme se zapojili již v loňském roce, ovšem
letos se rozrostl o další aktivity, mezi nimiž nechyběly ani ty hudební…

Stovky aut, stanů a tisíce lidí zaplnily

slovenská skupina No Name. Naše chvíle
konečně přišla! A že to naší spřátelené kapele
nádherné údolí řeky Moravice. Většina z nás
opravdu šlapalo parádně! Rychle jsme
se takové monstrózní hudební události
zapomněli na nepřízeň počasí a tleskali
účastnila poprvé. O to víc jsme byli zvědaví jak
i podupávali do rytmu melodií. Brzy jsme se
na osobní setkání, tak na vystoupení našich
dočkali i naší oblíbené skladby Alice se dala na
patronů.
pití, kterou si s kapelou zahrajeme společně
V Hradci už na nás čekal člen organizačního
letos v říjnu na koncertu v pražské Zoo. Ale
týmu charitativního projektu Pomáháme
moc se nám líbily i další písničky s vtipnými
fotografiemi, pan Lukáš Ondráček, který pro
texty, jako třeba Romeo
naši šestnáctičlennou skupinu Rytmy zajistil
a Julietta o baličích doutníků anebo písnička
nejen volný vstup na festival, ale i možnost
z nejnovějšího CD
osobního setkání
Jany Jelínkové
a společného
Dáma s čápem
KAPELA STO ZVÍŘAT
fotografování se
a spousta dalších.
členy skupiny Sto
Nadšeně jsme
Skupina Sto zvířat vznikla v roce 1990
zvířat, jejíž koncert
tleskali do rytmu
ze studentského rocknroll bandu Matěj Čech
měl začít ve tři
a někteří měli sto
a představila se pražskému publiku na podzim
odpoledne na Jack
chutí si zatancovat.
dvojkoncertem
Daniel´s Stage.
Jen neradi jsme se
v
Malostranské
besedě.
Od
té
doby
odehrála
přes
Díky panu
loučili, i když nás už
dva tisíce koncertů a vydobyla si na české hudební
Ondráčkovi jsme se
nohy bolely.
scéně silnou pozici, kterou už několik let drží pevně
dostali až do přísně
V programu
v rukou. Aktuální sestava: Jan Kalina - perkuse,
střežené zóny pro
odpoledne bylo
zpěv; Jana Jelínková – zpěv; Jan Šobr – kytara; Petr
účinkující, kde už na
ještě mnoho
Hostinský - klávesy, zpěv; Jiří Hanzlík –
nás členové kapely
hudebních lahůdek,
barytonsaxofon; Martin Líska – trombon; Pavel
čekali. Času měli
ale my už raději
Herzog
–
trubka;
Wilco
Versteeg
–
baskytara;
Miki
málo, protože jejich
spěchali domů.
Nop
–
bicí.
Kapela
koncertuje
doma
i
v
zahraničí,
ale
vystoupení se
Těšíme se do
především na domácích festivalech, neboť její síla
blížilo, ale společná
Prahy, kde za pár
nespočívá pouze v hudbě, ale i ve vtipných textech
fotka se opravdu
týdnů přijde i naše
svých písní, reflektujících každodenní život. Na
povedla. Pak už
hvězdná chvíle se
svém kontě má kromě stovek koncertů také řadu CD
jsme honem
skupinou Sto zvířat!
nahrávek. V její diskografii se k těm nejnovějším
spěchali před Jack
zařadily desky „Ministerstvo mýho nitra“ a „Dáma
Daniel´s Stage,
BOHDANA
s čápem“, věnovaná letošnímu životnímu jubileu
abychom si zajistili
RYWIKOVÁ
zpěvačky kapely – Jany Jelínkové.
nejlepší místa, jen
Fotografie:
co na vedlejším
LUKÁŠ
pódiu dohraje
ONDRÁČEK

15

JSEM DÍVKA RYTMEM POSEDLÁ…
Jsem dívka rytmem posedlá…, tak to si mohla pobrukovat většina knihovnic
a knihovníků ve středu 6. září odpoledne, kdy se konalo celoměstské setkání
pracovníků Knihovny města Ostravy, poněkud netradičně na zahrádce kulturního
centra Cooltour na Černé louce. Součástí teambuildingového programu bylo totiž
i vystoupení skupiny Rytmy, tvořené klienty ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby
se zdravotním postižením, pod vedením paní Libuše Gajdové.
Ovšem to, co si pro nás
„Rytmusáci“ připravili na naše
netradičně pracovní, příjemné
pozdně letní odpoledne, byl
opravdový
„nářez“
všech
možných rytmů, od popu až po
rock a latinskoamerické rytmy.
Jejich program se posluchačům
líbil, bylo to znát z jejich
pohupujících se těl. Koncert se
jim však zdál příliš krátký, a tak
si
neutuchajícím
potleskem
vynutili přídavek.
Vystoupení Rytmů pod širým
nebem bylo skvělé a v případě
skupiny Rytmy platí na sto deset
procent latinské rčení: Nomen
Omen. A pokud aktivní zapojení se do rytmické
činnosti mělo u pracovníků knihovny odbourat
stres, vyvolat pocity uvolnění a duševní
pohody, pak se to podařilo na sto procent.
Všichni jsou teď k sobě tak nějak milejší…
Text a foto: MIROSLAVA MIKUŠKOVÁ
vedoucí půjčovny pro dospělé Knihovny města
Ostravy

S klienty Čtyřlístku úzce spolupracujeme

již
několik let, tato jejich skupina někdy i
několikrát ročně vystoupí v menší, či větší
formaci v Knihovně města Ostravy. Největšímu
zájmu návštěvníků knihovny se však
každoročně těší již tradiční Adventní koncert
se svou neopakovatelnou atmosférou.

RYTMY V LIBOCHOVICÍCH
Daleko, předaleko byla pozvána naše skupina Rytmy. Ve dnech 11. - 13. září jsme se
vydali až do severočeských Libochovic na Litoměřicku. Dostalo se nám pozvání na
zdejší festival nazvaný „Umíme se bavit“. Jde o jednodenní divadelní, hudební
a taneční přehlídkový festival, pořádaný městem Libochovice a T. O. Bílý zajíc
Libochovice s podporou Ústeckého kraje, který veřejnosti nabízí ukázky ze zájmové
tvorby osob se zdravotním postižením. Letošní sedmý ročník festivalu se uskutečnil
v Kulturním domě U tří lip v Libochovicích a již tradičně jej moderovala herečka Ivana
Andrlová.

I po tak náročné cestě jsme společně
navštívili zajímavá místa v centru města. Byla
to hlavně zdejší zámecká zahrada a její okolí.
Dopolední vystoupení naší skupiny se setkalo
s tak obrovským úspěchem, že na odpolední
program nás požádala starostka města,
abychom připravený program ještě rozšířili.

V tom jsme samozřejmě rádi vyhověli.
Čekalo nás však ještě další milé překvapení:
Hrdě jsme přijali výzvu tanečníků ze souboru
Lucarino Dance z Čížkovic (Centra sociální
pomoci Litoměřice), abychom bubnováním
podpořili jejich vystoupení. Byla to vlastně
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premiéra společného vystoupení našich
bubeníků s touto taneční skupinou bez
jakékoliv předchozí přípravy. Naši skupinu
zastupovali čtyři bubeníci - Dominik, Petr,
Milan a Míša.
A víte, jak to dopadlo? Úžasně! Nad
očekávání obou skupin. Po vystoupení jsme si
všichni přátelsky podali ruce a slíbili si, že si
toto vystoupení ještě jednou letos zopakujeme
společně na říjnovém koncertu „Všechny barvy
duhy“ v Ostravě.
Odměnou pro účastníky festivalu pak byla
podvečerní diskotéka. Všichni členové naší
skupiny obdrželi od jeho organizátorů také
praktické
dárky.
Organizátorům
tohoto

festivalu, kteří se snažili nám zajistit co
nejpříjemnější prostředí, patří naše velké
poděkování. Těšíme se, že snad někdy příště
do Libochovic opět zavítáme. Cestou zpátky
domů jsme ještě využili blízkosti města
Terezína, kde jsme ve zdejším muzeu shlédli
filmové zpracování historie města a proslulé
Terezínské pevnosti. Spokojení a šťastní jsme
se vrátili domů. A protože nás čekala ještě
mnohá vystoupení, museli jsme se na ně
pečlivě připravovat.
Text: LIBUŠE GAJDOVÁ
Foto: IVAN MARHULA

Přívoz v barvách
Čtyřlístku
V

příjemném prostředí Knihovny města Ostravy
v Přívozu se od prvního září představili komorní
výstavou svých výtvarných prací klienti naší
organizace, navštěvující kreativní dílny Centra pracovní
činnosti. Milé obrázky, jež klienti vytvořili různými
výtvarnými technikami, vznikly nejen v tomto centru, ale
v rámci arteterapií také v Domově Jandova. Obrázky
tady byly k vidění jak v oddělení pro dospělé, tak
v dětském oddělení knihovny až do konce září
letošního roku. Mezi vystavenými pracemi dominovaly
kresby Adély Sadílkové z Centra pracovní činnosti,
blížící se svým pojetím dětským ilustracím. Adélka se
nechává inspirovat důvěrně známým prostředím své
rodiny, přátel, přírodou anebo místy, která ráda
navštěvuje (její obrázek na snímku vlevo). Děti

17

z Domova Jandova si naopak pohrávají s barvami
a jednoduchými technikami, jimiž dosahují nečekaných
efektů. Naše výstava, která podle slov návštěvníků líbí hlavně
proto, že obrázky našich klientů působí vesele a optimisticky,
se setkala s tak příznivým ohlasem, že jsme dostali pozvání
uspořádat další zase v příštím roce….
(rw)
„Meloun“ Terezy Pietraszkové
z Domova Jandova

Aktuální výstava ve Fotogralerii
Čtyřlístku:

PRAHA ROMANTICKÁ
KATEŘINY CHOMOVÉ
Svou výstavní premiéru má ve Fotogalerii
Čtyřlístku od letošního léta naše kolegyně
z Domova Barevný svět, pracovnice v sociálních
službách – paní Kateřina Chomová. Před třemi
lety se stala majitelkou kompaktního fotoaparátu
zn. Sony. Kvalita pořizovaných snímků ji opravdu
nadchla a stala se také prvotním impulsem
k tomu, aby se fotografování věnovala mnohem
intenzivněji, než dřív.

Letos v červnu navštívila Prahu a centrem jejího
fotografického zájmu se stalo Staré i Nové město pražské se svou typickou architekturou
a památkami. Naše hlavní město představuje jedinečný architektonický fenomén, jenž každoročně
přitahuje návštěvníky z celého světa. Takových míst, kde by se vedle sebe dochovaly památky
středověké,
renesanční,
či
barokní
ve
své
původní
kráse
a dokonalosti jako v Praze, není v Evropě mnoho. Praha okouzluje a láká nejen cizince, ale i nás,
„domácí“. Naše „Matka měst“ je nám zkrátka zadrhnutá pod kůží a rádi se do ní vracíme v každém
ročním období.
Paní
Kateřinu
zaujaly
zejména
architektonické detaily na jednotlivých
památkách, typické prvky tvořící součást
ulic, jako jsou třeba pouliční lampy
akcentované
v kontextu
pražských
panoramat. Fotí panorama Hradčan, které
se snad nikdy neomrzí, stejně jako barokní
sochy lemující Karlův most, ale i netypické
pohledy do ztichlých uliček Starého Města
ve chvílích, kdy tudy neproudí davy turistů
i vznešenou nádheru katedrály sv. Víta...
Netradičně zvolila ve většině případů
černobílou reprodukci obrazu, jež dodává
jejím snímkům zvláštní, nostalgické kouzlo,
podtrhující starobylou krásu objektů jejího
zájmu.
Paní Kateřina Chomová svou kolekcí
„Prahy romantické“ příjemně překvapila
a věříme, že se s jejími snímky v naší
fotogalerii nesetkáváme naposledy…
,
(rw)
Foto: KATEŘINA CHOMOVÁ
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Spolupráce Domova na Liščině
s Kreativním ateliérem

Letos v červenci se pracovník v sociálních službách Domova
na Liščině, pan Adam Musiol, rozhodl pomoci s výzdobou pokoje
jednoho z klientů domova, pana Františka Táborského. Při této
příležitosti neváhal oslovit pracovnice Kreativního ateliéru Centra
pracovní činnosti a požádal je o zapůjčení několika obrazů, jež
vytvořili klienti v kreativním ateliéru. Společně vybrali abstrakce,
které by se do pokoje pana Táborského nejlépe hodily a zároveň
by se mu líbily. Nakonec pan Musiol s pomocí pana Táborského
obrazy zavěsili na stěny a pokoj se rozzářil veselými barvami...
Text a foto: MARTINA SKÝBOVÁ

SPORT
Ruku v ruce za úspěchem:

JAK JSME SI UŽILI DÍVČÍ HRAD
Už podruhé jsme se
vraceli
do krásného
údolí Dívčího Hradu
v areálu
Celoročního
integračního
tábora
Stonožka
na
Bruntálsku, kde se ve
dnech 15. – 17. září
uskutečnil 2. ročník
sportovně-zábavného
setkání pod názvem
Ruku
v ruce
za
úspěchem. Tato akce
určená
lidem
se
zdravotním postižením
ze školských zařízení a
klientům
sociálních
služeb
mikroregionů
Ostravsko, Opavsko, Krnovsko, Osoblažsko, Frýdecko-Místecko, Vsetínsko a dalších,
byla zároveň také příležitostí k vzájemnému setkání pracovníků a zástupců
zúčastněných organizací, kteří o zdravotně postižené pečují.

Ani

štafetová soutěž, ale i řada dalších soutěží,
prověřujících smysly, paměť, s krásnou vílou
Amálkou i vědomosti o přírodě a další
dovednosti každého soutěžícího. Přestože
počasí nebylo ideální, přírodní atmosféru
tábora podporovalo bydlení v podsadových
stanech a kanadských srubech a všem se tady
moc líbilo. A jak si v tomto klání vedli naši

letos při tom Čtyřlístek nechyběl
a reprezentovaly nás hned dva sportovní týmy
– jeden z Domova Jandova a další tvořily
spojené
síly
Domova
Barevný
svět
a Podporovaného samostatného bydlení.
Soutěžilo se v minikopané, přehazované, ve
střelbě ze vzduchovky, uskutečnila se zábavná
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soutěží,
které
se
měly
odehrát
v sobotu. Následovalo promítání akčního filmu
ve venkovním areálu, po němž jsme se vydali
do nedaleké restaurace, kde si naši kluci
s chutí objednali své
oblíbené džusy
a ochucené minerálky. Pak nastal čas zamířit
zpátky do tábora a jít do hajan.

borci? Získali jsme v těžké konkurenci skvělé
3. místo v celkové soutěži a diplomy nejlepších
florbalistů, nejlepších fotbalistů a nejlepšími
vědomostmi z přírody se zaskvěl Pepa Kovář
z Podporovaného samostatného bydlení. Ale
nebylo vůbec důležité vyhrát. Cenou a zároveň
bonusem pro všechny byla možnost prožít tři
dny uprostřed nádherné přírody mezi
kamarády z celého kraje, jak nám to také
popsal jeden z účastníků této události, Petr
Neminář, který doprovázel klienty z Domova
Jandova:
„Na třídenní pobyt sportovní akce ´Ruku
v ruce za úspěchem´, kterou organizoval Klub
Stonožka Ostrava – Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, jsme se
velmi těšili. V pátek 15. září po obědě jsme
vyjeli autobusem na nádraží v Ostravě Svinově a odtamtud nás pak vlak unášel až do
cílové stanice – Dívčí hrad. Pan Milan Gřegoř,
jeden z organizátorů akce, byl velmi ochotný
a přijel pro nás autem na nádraží
a naši posádku odvezl přímo do tábora.

Sobotní
ráno
bylo
pochmurné
a podmračené. Náladu nám však hned zlepšila
snídaně ve formě švédských stolů. Po snídani
nás vedoucí seznámili s organizací a plánem
dne. Čekalo na nás několik zajímavých
soutěžních disciplín. Nejprve jsme zamířili ke
stanovišti v hodu zápalkou do dálky. Na tzv.
slepecké dráze museli kluci se zavázanýma
očima projít dráhu na čas, držíce se při tom za
lano. Víla Amálka nás se svým pejskem
přivítala a kladla nám různé otázky, týkající se
znalostí o přírodě, jako například, jestli známe
tři druhy ptáků anebo ryb.
Ve střelbě ze vzduchovky jsme si
vyzkoušeli přesnou mušku, stejně jako při
střelbě z indiánské foukačky, což bylo velmi
originální. Pan Mimoň nám zase zadal úkol,
abychom poznali různé věci se zavázanýma

Tady jsme se seznámili s vedoucími setkání
a ubytovali se v jednom z kanadských srubů.
Byla to krásná stavba, celá ze
dřeva a zdejší společenská
místnost na nás dýchla příjemnou
a útulnou atmosférou. Měli jsme
možnost projít si celý prostorný
areál, který se nám moc líbil. Kluci
zatoužili zahrát si fotbal na
víceúčelovém hřišti za chatou,
a tak jsme mohli vyzvat ještě
„nanečisto“ své příští soupeře ve
fotbalovém turnaji. Hezky jsme si
zahráli a probrali taktiku na další
den. Po velice chutné večeři
přivítal tým organizátorů všechny
zúčastněná družstva a předal nám
podrobný
plánek
jednotlivých
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očima pomocí smyslů: hmatu, čichu a chuti. Na
dalším stanovišti jsme si procvičili svou paměť.
Na cestičce u kraje lesa bylo rozmístěno
patnáct různých věcí, které nepatří do lesa
a kluci si museli zapamatovat co nejvíce těchto
věcí a říct je princezně, která na nás čekala na
konci naší cesty….

v prvním zápase ve fotbale jsme o gól prohráli,
ale pak se náš tým začal pomalu rozjíždět.
Jeníkovy zákroky v brance se stále lepšily,
Lukáš sršel na hřišti energií a Honza
s Dominikem si postupně připisovali jeden gól
za druhým. Byl jsem příjemně překvapený, jak
to naši kluci umí s florbalovou holí, poněvadž
jsem je ještě nikdy florbal hrát neviděl.
Celkově jsme prohráli pouze jeden zápas ve
florbale a dva ve fotbale, zbytek zápasů se
našemu týmu podařilo vyhrát. Jeden florbalový
zápas skončil nerozhodně a o výsledku
musely rozhodnout až samostatné nájezdy,
které dopadly v náš prospěch, ale bylo to
velmi dramatické.
Celkově naše mužstvo obsadilo ve všech
disciplínách 6. místo z osmi družstev se
ziskem padesáti osmi bodů. Tým Čtyřlístku,
vedený paní Vladimírou Kaločovou, získal
celkově v tomto víceboji třetí místo, což je
skvělý výsledek. Všichni sportovci obdrželi
medaile a pamětní listy. Po perfektní večeři
bylo pro všechny přítomné přichystáno velké
překvapení. Pro poslech a zábavu přijela
zahrát kapela a mohla začít diskotéka. Všichni
se velmi bavili a tančilo se až do pozdních
večerních hodin. Po odjezdu kapely jsme již
byli všichni unaveni a šli spát. V neděli po
snídani jsme si uklidili pokoj, se všemi se
rozloučili a vydali se na vlak. I přes nepřízeň
počasí jsme si pobyt velmi užili a již teď se
těšíme na další ročník této super akce.“

Asi nejvíc se naši sportovci těšili na
zápolení ve fotbale a florbale. V těchto
sportech jsme soutěžili formou turnaje, každý
s každým. Možnost zahrát si měl i vedoucí
každého týmu (doprovod). Jeník Ganitta byl
jasnou volbou v bráně, protože velmi rád
chytá, když si kluci kopou na naší zahradě.
V útoku hrál Lukáš Boldezerský a Honza
Polhoš, v obraně pak Dominik Herák a náš
strejda Petr. Teta Iva vše pilně fotila. Hned

Zaznamenali: PETR NEMINÁŘ
Domov Jandova
a BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografovali: BOHDANA RYWIKOVÁ a IVA HOLEŠOVÁ

ODBORY

Poděkování vedení odborů
Za

ovlivňovat své pracovní podmínky, bohužel
nereagují...
Doufáme, že se v blízké budoucnosti zeptáme
našich spojenců ve veřejných službách
například na to, proč má řidič zaměstnaný
v úřadech o 25 procent vyšší plat než ten náš,
který pracuje v sociálních službách. A proč
tomu tak je např. také u sociálních pracovnic,
jež mají u nás mnohdy vyšší vzdělání než
úřednice na úřadech. Do dalších jednání přeji
všem mnoho zdraví, trpělivosti a síly.
Bc. DAGMAR DROBÍKOVÁ
Předsedkyně základní odborové organizace
Čtyřlístek Ostrava

nás všechny v naší organizaci upřímně
děkuji za vaši spolupráci při řešení platové
situace všech zaměstnanců v sociálních
službách. Velmi nás potěšilo, že to zaznělo
také z úst našeho pana ředitele při společném
jednání 20. září. Shodli jsme se na tom, že
díky odborům mohou být všichni zaměstnanci
částečně spokojeni se zlepšením platových
podmínek a společně věříme, že se další
úspěchy ještě dostaví. Ti, kteří v odborech
nejsou, mohou být také spokojeni, i když na
nabídku členství, díky němuž by mohli také
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Čtyřlístek má svou Miss!
Náš titulek zní možná trochu nadneseně – ale přesto: snad si můžeme i my tak trochu
přivlastnit čerstvý úspěch naší bývalé kolegyně, paní Věry Řezníčkové.
V Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu se uskutečnil 21. září již třetí ročník soutěže
krásy pro seniorky Miss Babča 2017 a právě paní Věra Řezníčková se stala její letošní
vítězkou.

Do soutěže se přihlásilo jedenáct seniorek

mateřské škole, navštěvuje divadla i koncerty
a k nám do Čtyřlístku se také vrací na
každoroční setkání seniorů. Navštěvuje
pravidelně divadelní představení v Domě
kultury Akord, kde si jednou všimla letáku na

ve věku od 61 do 79 let z celého Ostravska.
Byla mezi nimi i čerstvá sedmdesátnice, paní
Věra Řezníčková, která u nás ve Čtyřlístku
pracovala
jako
vychovatelka
se
speciálním
zaměřením
na
klienty
se
zrakovými vadami
od roku 1994 až
do odchodu na
zasloužený
odpočinek v roce
2009. Rozhodně
však
nepočítala
s tím, že by se
jako seniorka ve
svých sedmdesáti
letech stala novou
ostravskou Miss.
Paní Věra je
ale i jako seniorka
velmi aktivní. Stále
vypomáhá v jedné
ostravské
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soutěž Miss Babča a šla se na ni podívat.
Pořad se jí zalíbil, a tak se přihlásila do
letošního ročníku soutěže. A uspěla! „Věděla
jsem, že nemám co ztratit, protože není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Navíc jsem to
brala jako netradiční způsob, jak oslavit své
sedmdesátiny, které jsem měla na jaře,“
přiznala paní Věra po svém vítězství. Soutěžilo
se ve třech disciplínách – volné disciplíně,
módní přehlídce ve spolupráci s agenturou
Petrklíč a vlastní prezentaci.
V rozhovoru pro server IDnes paní Věrka
přiznala, že se v rodině cítila vždy spíše jako
šedá myška. „Můj manžel byl sportovec, hrával
fotbal. Seznámili jsme se v mých sedmnácti
letech, kdy kopal za Baník. Posléze dělal
rozhodčího, pískal ligu a mezinárodní zápasy,
já musela poslouchat...“ svěřila se paní Věrka.
Možná i proto ji nikdy dřív nenapadlo přihlásit
se do podobné soutěže. A v letošní soutěži
Miss Babča zabodovala hned napoprvé. Jako
správná babička si přizvala do soutěže svou
vnučku, čtyřletou Miu, s níž porotě i divákům

zazpívala písničku „Na tom pražském mostě“.
Produkce jim zajistila pěkný motiv na pozadí,
a tak se rovnou přenesly do Prahy. Střídaly
sloky, měly i truhlík s konvalinkami, který
společně zalévaly… „Původně jsem chtěla hrát
ještě na klavír, ale to už by asi bylo moc…“
přiznává paní Věrka. Celý život pracovala
s dětmi, a tak se i v této disciplíně cítila
doslova jako doma. Důvěru nejbližších, kteří jí
fandili v publiku, rozhodně nezklamala, i když
konkurence byla velká. Konečné vítězství
v soutěži Miss Babča bylo pro ni velkým
překvapením a zároveň povzbuzením, že ani
v sedmdesáti není třeba házet flintu do žita.
Dost možná, že úspěch paní Věrky může
být inspirující i pro mnohem mladší dámy,
které si dělají docela zbytečné vrásky na čele
z postupujícího stárnutí. A přitom stálá aktivita
a optimistická mysl jsou zcela jistě tím
nejlepším lékem proti stáří. Paní Věrce
Řezníčkové patří samozřejmě nejen naše
gratulace, ale i obdiv!
BOHDANA RYWIKOVÁ
S použitím části rozhovoru Martina Jirouška pro IDnes
Foto: Jaroslav Elfmark

ŘEKLI SI „ANO“ !!!

Na společnou cestu životem vypluli 16. června letošního roku naši kolegové – paní Mgr.
Světlana Veselá a pan Dalibor Šíma. Přejeme hodně štěstí a klidný rodinný přístav!
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ŽIVOTNÍ
JUBILEA NAŠICH
ZAMĚSTNANCŮ
V posledním čtvrtletí letošního roku slaví
významná
životní
jubilea
pět
zaměstnanců naší organizace. Čerstvou
sedmdesátnicí je paní Bronislava
Škrobánková ze stravovacího provozu
Domova Jandova, která slaví narozeniny
14. října letošního roku. Šedesátiny
oslaví 10. listopadu paní Mgr. Hana
Zábranová – pracovnice v sociálních
službách Chráněného bydlení Třebovice a 17. listopadu paní Miroslava Bobotová – administrativní
pracovnice správy organizace. Paní Pavla Němcová, pracovnice v sociálních službách Domova
Třebovice, slavila 5. října padesátiny a na stejné životní jubileum připadá paní Janě Babkové,
pracovnici v sociálních službách Domova Jandova 4. listopad. Všem našim oslavencům upřímně
blahopřejeme a posíláme symbolickou kytičku!
Redakce

VÍTÁME MEZI NÁMI!
V období od června do září letošního roku jsme v naší organizaci
přivítali celkem 17 nových zaměstnanců v sedmi zařízeních. Správu
organizace posílil v srpnu jako nový technický pracovník pan Lukáš
Kellner a od září také nová účetní, paní Pavla Vitásková. Do
Domova Barevný svět nastoupily jako pracovnice v sociálních
službách v srpnu a v září paní Jana Babková, Katarína
Dzurková, Petra Kochová, Veronika Michálková, Šárka
Sikorova, Dana Sterzik a Helena Vlčková. Domov Jandova
přivítal dva nové kuchaře – paní Marii Paláčkovou a pana
Miroslava Szlaura, který se k nám po několika letech opět vrátil. Jako
nový údržbář nastoupil v červenci do naší organizace pan Dalibor Šíma, pracoviště
Domova Třebovice posílily v srpnu a září pracovnice v sociálních službách paní Eva
Rychlíková a Renáta Slaná, na stejnou pozici nastoupila v Domově Hladnovská v srpnu
paní Renáta Sajdová a do Domova na Liščině pan Josef Tancoš. Všem našim novým kolegyním
a kolegům přejeme na jejich nových působištích hodně úspěchů!
Redakce
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